
1 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT “100Y CEBEO” 
 
ARTIKEL 1 - organisator 
Cebeo(hierna ‘Cebeo’ genaamd), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 8790 Waregem, 
Eugène Bekaertlaan 63, organiseert een wedstrijd mét aankoopverplichting onder de naam “100Y 
Cebeo” . 
 
ARTIKEL 2 – aanvaarding wedstrijdreglement 
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze 
wedstrijd.  Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in 
zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.  
 
ARTIKEL 3 - deelnemer 
De wedstrijd staat open voor iedere professionele klant (natuurlijke meerderjarige personen of 
rechtspersonen) van Cebeo, die woonachtig is/met zetel in België. (hierna ‘de deelnemer’) 
 
Worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: 

- de organisator van deze wedstrijd, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers 
van de organisator, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming 
van huidige wedstrijd. 

- de bloed- en aanverwanten, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande 
alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze 
laatsten. 

- alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of 
feitelijke vereniging, of op enig andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van 
winstkansen.   

- alle personen die een inbreuk plegen op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van 
misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd (zoals het op 
onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de 
winstkansen.) 

 
Er wordt geen rekening gehouden met  deelnameformulieren die onvolledig of foutief ingevuld zijn. 
 
Door de deelname aan de wedstrijd en door het enig feit van het opgeven van de bedrijfsnaam, klant 
nummer en e-mailadres te hebben ingegeven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van 
de gegevens voor zijn identificatie en de contact name in geval de betrokken deelnemer wint. 
 
Cebeo behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in geval van 
overtreding van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak 
kan doen gelden ten aanzien van Cebeo. Cebeo behoudt zich eveneens het recht voor om een 
deelnemer die vals speelt, waarvan vermoeden bestaat dat vals wordt gespeeld of die op enige 
(andere) wijze dit reglement schendt, van deelname uit te sluiten. 
 
ARTIKEL 4 –hoe deelnemen 
Deelname aan de wedstrijd kan vanaf 1 september 2022 tem 9 december 20222 om 0h (België) en dit 
zolang de voorraad deelnemingsformulieren strekt. 
 
De wedstrijd verloopt uitsluitend offline en geldt enkel voor aankopen in de self-service (aankoop in 
filiaal zelf).   Aankopen via de e-shop of afhalingen vallen buiten deze wedstrijd.  
 
Per aankoopbedrag van 300€ (excl. Btw) ontvangt de deelnemer een deelnameformulier 
Per dag kunnen maximaal 5 deelnameformulieren verkregen worden.    
 
De deelnemer dient een wedstrijdvraag op te lossen en vervolgens zijn gegevens correct in te vullen.    
 
ARTIKEL 5– meervoudige en/of oneerlijke deelname  
Meervoudige en/of oneerlijke deelname van eenzelfde deelnemer door middel van verschillende 
elektronische adressen, of verschillende identiteiten, of welk andere manier ook, heeft automatisch en 
zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting  van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 
Bovendien kan de organisator, indien hij vermoedens heeft dat het een meervoudige en/of oneerlijke 
deelname betreft, besluiten tot uitsluiting. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. 
 
ARTIKEL 6 - Fraude - misbruik  
Elke soort fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik heeft de automatische uitsluiting van 
de deelnemer tot gevolg, zonder dat voorafgaande berichtgeving vereist is. 
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Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen 
tegen wie ook, die heeft gefraudeerd, getracht te frauderen, misbruik heeft gemaakt of getracht heeft 
misbruik te maken. 
 
Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik of fraude voor 
deze wedstrijd worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan 
verbonden deelnames, onverminderd alle andere rechten van de organisator.   
 
Worden als georganiseerde of collectieve deelnames beschouwd: deelname vanaf 1 computer door 
verschillende deelnemers; gebruik van een wachtwoord voor meerdere deelnemers, …  Ook andere 
criteria die op collectieve of georganiseerde deelname wijzen, kunnen tot uitsluiting leiden. 
 
ARTIKEL 7 – prijs 
Per filiaal zijn er 4 prijzen:   

1. Waardebon Center Parcs (waarde 750€) 
2. Elektrische step (waarde 699€) 
3. Tablet (waarde 239€) 
4. JBL speaker (waarde 153€) 

   
Cebeo maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Cebeo behoudt zich het 
recht voor om op gelijk welk ogenblik van de wedstrijd de prijs te vervangen door een andere prijs met 
een gelijke of  hogere waarde. 
 
De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijs is niet 
overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. 
 
Er kan maximaal 1 prijs per deelnemer zijn.     
 
 
ARTIKEL 8 – toekenning van de prijs   
De prijzen worden toegekend aan de deelnemers die aan de voorwaarden van huidig reglement 
voldoen, correct antwoorden op de wedstrijdvraag en als winnaar getrokken worden uit alle deelnemers 
van het filiaal in volgende volgorde: 

1. Waardebon Center Parcs (waarde 750€) 
2. Elektrische step (waarde 699€) 
3. Tablet (waarde 239€) 
4. JBL speaker (waarde 153€) 

   
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per mail dat hij/zij gewonnen heeft. 
De winnaar moet deze mail of persoonlijk bericht bevestigen. Gebeurt dit niet binnen de 5 werkdagen na 
ontvangst van de mail of het persoonlijk bericht, dan behoudt Cebeo zich het recht voor om de prijs aan 
een andere deelnemer toe te kennen, m.n. de volgende getrokken deelnemer. 
 
De naam kan bekend gemaakt worden op Cebeo website De beslissing mbt de keuzen van de winnaars 
door Cebeo is zonder verhaal.  
 
ARTIKEL 9 – overhandiging  van de prijs  
Bij de het afhalen/overhandigen van de prijs dient de winnaar zich te identificeren.  Wanneer het gaat 
om een: 

- rechtspersoon, kan enkel de wettelijke vertegenwoordiger de prijs in ontvangst nemen,  via het 
voorleggen van zijn identiteitskaart en een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt 

- een natuurlijk persoon, dan dient deze een kopij van de identiteitskaart voor te leggen.  
 

Artikel 10 – onnauwkeurigheden – schrijffouten 
Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten in wat verbonden is met de 
wedstrijd, kunnen niet tegen Cebeo gebruikt worden of voor haar een verplichting scheppen. 
 
ARTIKEL 11 wijzigingen - opschorting – intrekking  
Cebeo behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie of zijn verloop te kunnen wijzigen indien 
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen.  
 
Cebeo behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik te wijzigen, op te schorten of 
in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen, onvoorziene 
omstandigheden, omstandigheden onafhankelijk van haar wil of omwille van dwingende 
zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de 
deelnemers. 
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ARTIKEL 12 – klacht 
Elke klacht in verband met huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 dagen 
volgend op het einde van deze laatste, naar de administratieve zetel van Cebeo, juridische dienst, 8790 
Waregem, Eugène Bekaertlaan 63. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch 
behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet 
behandeld worden. De poststempel zal gelden als de verzenddatum. 
 
Cebeo beslist soeverein over eventuele interpretatie- of toepassingsproblemen van onderhavig 
reglement, of over geschillen die zouden kunnen rijzen bij de uitvoering van de wedstrijd.  Deze 
beslissingen zijn onherroepbaar. 
 
ARTIKEL 13 – aansprakelijkheid 
Behoudens de aansprakelijkheden, vastgelegd bij wet-of regelgeving, die niet uitgesloten kunnen 
worden, kan Cebeo geen enkele aansprakelijkheid ten laste worden gelegd voor om het even welke 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door deze wedstrijd.  
 
ARTIKEL 14 – toepasselijk recht  en bevoegde rechtbank 
Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt 
onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Kortrijk. 
  
ARTIKEL 15 – raadplegen wedstrijdreglement 
Het reglement is online te raadplegen  op www.cebeo.be/nl/100Y.  
 
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén 
correspondentie gevoerd, maw niet via briefwisseling, mails, telefoongesprekken of ander 
communicatiemiddel, met uitzondering van het ter kennis brengen van aan de winnaar dat hij/zij 
gewonnen heeft. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als 
punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Cebeo zijn zonder verhaal. 
 
ARTIKEL 16 – privacy 
Cebeo hecht veel belang aan een correcte behandeling van uw persoonsgegevens.  De wijze waarop 
wij uw gegevens verwerken is volledig in lijn met de nieuwe Europese  Verordening 2016/679 (“GDPR” 
of “AVG”) en alle andere relevante wettelijke bepalingen rond de verwerking en bescherming van 
persoonsgegevens. Meer informatie vindt u terug in onze Privacy Policy (https://www.cebeo.be/nl-
be/legal/privacy-policy) 

 


